
 

١ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

  

  

  

 ...................... من أشجار الغابات اإلستوائیة 

  ـ الشربین٤ـ الزان                       ٣ـ البلوط                             ٢                      ـ المطاط١

  دائرة اإلستواء الغابات .......................تنمو علي جانبي 

  ـ المعتدلة ٤  ـ النفضیة                  ٣ـ اإلستوائیة                        ٢ـ المخروطیة                 ١

 من أشجار الغابات النفضیة .................... 

  ـ الكاكاو٤ـ الصنوبر                    ٣ـ الزان                              ٢ـ المطاط                      ١

 ................... من غابات أشجار البحر المتوسط 

  ـ الصنوبر ٤ـ الزان                       ٣ـ المطاط                             ٢ـ الزیتون                     ١

 تتحمل الجفاف ........................ من النباتات التي 

  ـ الماھوجني ٤ـ الكاكاو                      ٣ـ الصبار                            ٢  ـ الفلین                      ١

 .................. من الحیوانات التي تعیش في الغابات الصنوبریة 

  ـ األسود٤ـ الثعلب القطبي              ٣سناجب                          ـ ال٢ـ القردة                        ١

 ...................... تعیش القطط والسناجب في الغابات 

  ـ الباردة ٤ـ اإلستوائیة                  ٣ـ الصنوبریة                        ٢ـ النفضیة                      ١

  في المناطق المعتدلة الباردةتنمو الغابات .................. 

  ـ الموسمیة ٤ـ النفضیة                    ٣ـ اإلستوائیة                       ٢ـ الدفیئة                         ١



 

٢ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 ........................ یمیز أشجار الغابات الصنوبریة أنھا 

  ـ شوكیة٤ـ تنفض أوراقھا             ٣وطیة                        ـ مخر٢ـ متشابكة األغصان            ١

 الحشائش .............. تنمو شمال وجنوب الغابات اإلستوائیة 

  ـ الصحراویة ٤ـ الباردة                     ٣ـ المعتدلة                          ٢ـ الحارة                          ١

  إقلیم السافانا كلما ابتعدنا عن .......................تقل األمطار في 

  ـ مدار السرطان٤ـ دائرة اإلستواء                ٣ـ الدائرة القطبیة                 ٢ـ مدار الجدي               ١

 ............ حشائش طویلة عبارة عن حدیقة حیوان طبیعیة 

  ـ الغابات النفضیة ٤ـ السافانا                       ٣ستبس                        ـ اإل٢ـ التندرا                     ١

 .................... تنمو حشائش السافانا في المناطق 

  ـ الباردة٤ـ المعتدلة                       ٣ـ الحارة                           ٢ ـ القطبیة                   ١

 ات التي تعیش في مناطق التندرا ..................من الحیوان 

 ـ األسود٤ـ القرود                         ٣ـ الرنة                            ٢ـ الغزال                     ١

 ..................... من العوامل المؤثرة في تنوع النبات الطبیعي اختالف 

  ـ الموقع بالنسبة لخطوط الطول٤ـ اتجاة الریاح   ٣ـ مناطق الضغط الجوي   ٢  ـ زاویة سقوط أشعة الشمس  ١

 ..................... الغابات ھي تجمعات شجریة ضخمة وكثیفة نتیجة 

  ـ نوع التربة٤ـ تفاعل اإلنسان مع البیئة         ٣ـ غزارة األمطار         ٢ـ ارتفاع درجات الحرارة       ١

  المثمرة في الغابات اإلستوائیة ........................من األشجار 

  ـ الكاكاو٤ـ الزیتون                        ٣ـ الماھوجني                        ٢ـ المطاط                   ١

 ........................... تعیش الفیلة في 



 

٣ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

  ـ غابات البحر المتوسط٤ـ الحشائش المعتدلة     ٣             ـ الغابات اإلستوائیة   ٢ـ الحشائش الحارة        ١

 ............................ من النباتات الصحراویة التي لھا قدرة علي تحمل الجفاف 

  ـ الكاكاو٤ـ الماھوجني                      ٣ـ الفلین                             ٢ـ النخیل                   ١

 ا كلما اقتربنا من اإلقلیم المناخي ........................... تكون ً  حشائش السافانا أكثر إلزدھار

  ـ البحر المتوسط٤ـ الصیني                             ٣ـ الصحراوي                 ٢ـ اإلستوائي              ١

  قارتي أسترالیا و ...................توجد الغابات النفضیة في نصف الكرة األرضي الجنوبي في 

  ـ أمریكا الشمالیة  ٤ـ أمریكا الجنوبیة                   ٣  ـ آسیا                      ٢ـ افریقیا                  ١

  

 ........................... أي من الغابات اآلتیة تختفي من قارة أفریقیا 

  البحر المتوسط -٤ـ الموسمیة                  ٣اإلستوائیة                      - ٢ـ النفضیة                   ١

 .................... اي من القارات اآلتیة تخلو من حشائش السافانا 

  یة أمریكا الجنوب -٤أسترالیا                       -٣أفریقیا                        - ٢أوروبا                      -١

 .................... تخلو قارة أوروبا من أشجار 

 الصنوبر  - ٤الزان                          -٣الفلین                         -٢                     الكاكاو -١

 ..................... اإلبل من الحیوانات التي تعیش في 

  الصحاري  -٤الحشائش الباردة              - ٣الحشائش المعتدلة           -٢ـ الحشائش الحارة            ١

  تنمو حشائش ............... في فصل الصیف وتموت في فصل الشتاء 

 الصحراویة  - ٤الباردة                        - ٣المعتدلة                       - ٢الحارة                        -١



 

٤ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 .................. المنطقة التي تبدأ منھا الموجات الزلزالیة تسمي 

 الصخور المنزلقة -٤المركز                      - ٣       خط اإلحتكاك            - ٢خط الصدع                  -١

 لحدوث الزالزل ................. من المناطق التي تصنف أنھا أماكن محتملة 

 شمال أوروبا - ٤غرب األمریكتین             -٣غرب آسیا                   -٢غرب افریقیا                -١

 ................. یصنف مقیاس ریختر أنواع الزالزل حسب 

 قوتھا التدمیریة -٤       بیة      آثارھا اإلیجا -٣أماكن حدوثھا               -٢زمن حدوثھا                 -١

 ............... أي من المناطق التالیة یندر حدوث الزالزل والبراكین بھا 

 شرق أفریقیا - ٤جنوب اوروبا                -٣غرب األمریكتین             - ٢غرب استرالیا              -١

  تعد ............... من األخطار التي من باطن األرض 

 الزالزل -٤األعاصیر                     - ٣السیول                        -٢الفیضانات                   -١

 ................  تنتشر الھزات األرضیة من مركز الزلزال بصورة 

 طولیة  – ٤إلي أعلي                     - ٣رأسیة                         -٢                        أفقیة -١

  من اسباب حدوث .............. تحرك المواد المنصھرة في باطن الرض 

  البراكین – ٤األعاصیر                   – ٣التصحر                      – ٢السیول                    – ١

 ..................... تطلق حلقة النار علي سواحل المحیط 

 األطلنطي  – ٤القطبي                       – ٣الھادي                       – ٢الھندي                    – ١

 ..... تحقیق تعامد الشمس مرتین في العام علي وجھ تمثال رمسیس الثاني یدل علي تقدم المصریین في علوم 

 الھندسة والكیمیاء - ٤الفلك والحساب      - ٣ الھندسة والفلك                - ٢الطب والكیمیاء           -١

 .................. قسم المصریون القدماء السنة الزراعیة إلي ثالث فصول لخدمة نشاطھم 



 

٥ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 التعدیني  - ٤           التجاري        - ٣               الصناعي          -٢                 الزراعي -١

  المصریة القدیمة ودلیل علي براعتھم في علوم .................التحنیط سر من أسرار الحضارة 

 الكیمیاء والحساب - ٤الطب والھندسة              -٣  الطب والكیمیاء             - ٢    الفلك والحساب      -١

 ..................... نجح المصریون القدماء في تخلید براعتھم في فنون العمارة والھندسة من خالل 

 النقش علي الحجر  -٤  ناء المقابر والمعابد         ب - ٣الرسم علي الجدران        -٢      حت التماثیل   ن -١

 ................... یعد العامل المؤثر في تطور بناء المقابر عند المصري القدیم اإلعتقاد في 

 األساطیر الدینیة - ٤البعث والخلود                   -٣                تعدد اآللھة    -٢الثواب والعقاب      -١

 .................. برع المصریون القدماء في علم الحساب وتمثل ذلك في 

 بناء المساكن -٤       معرفة األشكال الھندسیة -٣  معرفة مواقع النجوم    - ٢   ع والشراء    یتنظیم الب -١

 مراحل بناء المقابر وھي المرحلة ................. تمثل عملیة بناء ھرم الملك زوسر إحدي 

 الثانیة  - ٤           األولي         - ٣           الرابعة                  - ٢                       الثالثة  -١

  القدماء بالدقة بسبب ................تمیزت العلوم عند المصریین 

 انشاء المدارس والمراكز العلمیة  -٣ا قائمة علي التجربة والبحث     انھ - ٢تعدد أنواعھا ومجاالتھا       -١

 ................. أثبت المصري القدیم تساوي اللیل والنھار نتیجة براعتھ في علم 

 العمارة  -٤الھندسة                    - ٣الحساب                            - ٢                        الفلك -١

  دورا رئیسیا في بناء الرمسیوم علوم ...............لعبت 

 الحساب والكیمیاء  -٤الفلك والحساب               -٣الھندسة والكیمیاء            -٢الفلك والھندسة           -١

 .................... تعد أكثر العلوم المستخدمة عند المصریین القدماء في حیاتھم الیومیة 

 الكیمیاء -٤الھندسة                           -٣         الحساب                - ٢   الفلك                   -١



 

٦ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 .................... استخدم الفالح في مصر القدیمة بصورة مباشرة علم 

 الطب  -٤         الھندسة                  -٣       الحساب                  - ٢        الفلك              -١

 ................ ترتب علي اعتقاد المصري القدیم بالحیاة األخري بعد الموت تقدمھ في علم 

 الحساب  -٤الھندسة                           -٣الطب                            - ٢الفلك                      -١

 م بھا القرابین آللھة المصریین قدیما معبد ....................من المعابد التي تقد 

 الرمسیوم  - ٤الدیر البحري                     -٣حتشبسوت                     -٢                   األقصر -١

 ................... یدل تمثال أبو الھول علي تقدم المصریین في فن 

 الھندسة  -٤البناء                             -٣النقش                           - ٢                    النحت -١

 ....................... استفادت الزراعة من تطور المصریین القدماء في علم 

 الطب  -٤               الھندسة          - ٣الفلك                             -٢الكیمیاء                   -١

  استطاع المصریون القدماء من خالل علم ................. تنظیم میاة النیل 

 الھندسة  -٤الكیمیاء                         - ٣الحساب                          -٢الفلك                       -١

  األھرامات دلیل علي تقدم المصریین القدماء في علم................. 

 الفلك -٤الحساب                         -٣الھندسة                          -٢الطب                       -١

 ....................... من المعابد الجنائزیة عند المصریین القدماء معبد 

 األقصر  -٤أبوسمبل                       -٣الكرنك                            -٢                الرمسیوم  -١

 .................. تعد وحدة القیاس المستخدمة عند المصریین القدماء الذراع وبدیلھا اآلن 

 المیل -٤اللتر                             -٣الكیلو                             -٢                      المتر  -١

  



 

٧ 
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  القدیم للحبر األسود واألحمر في الكتابة دلیل علي براعتھم في علم .....................استخدم المصري 

 الكیمیاء - ٤الطب                                -٣الھندسة                        -٢الحساب                -١

  علم .....................تعد المواد التي استخدمھا المصري القدیم للتحنیط دلیال علي براعتھ في 

 الحساب  - ٤الكیمیاء                             -٣الطب                           - ٢الفلك                    -١

 .......................... اھتم المصري القدیم بالعلم القائم علي 

 كل ما سبق - ٤                 التطبیق            -٣                 البحث        - ٢    التجربة              -١

 .................... بني المصري القدیم مسكنھ من 

 الطوب اللبن -٤                     الصخور       -٣          الرخام               - ٢        الحجارة          -١

 ........ بدأت المقابر عند المصریین القدماء بـ............ 

 الحفرة -٤     المصطبة                      -٣           الھرم المدرج       -٢الھرم الكامل            -١

  قسم المصري القدیم السنة الزراعیة إلي ................ فصول 

 ستة - ٤                    خمسة          -٣           أربعة                - ٢                   ثالثة  -١

  بـ .......................مرت مراحل بناء المقابر 

 خمسة مراحل -٤أربعة مراحل                   -٣ ثالثة مراحل                   -٢مرحلتین                -١

  ظھر تأثیر المعتقدات الدینیة علي المصریین القدماء في العمارة من خالل.................... 

 الدقة في بناء المساكن - ٣نوع المواد المستخدمة في البناء       -٢التشابھ في المظاھر العمرانیة          -١

 ....................... أكثر العصور التي شھدت علي تطور المقابر عصر 

 العصر المتأخر  -٤الدولة الوسطي                  -٣الدولة القدیمة              - ٢الدولة الحدیثة            -١

 



 

٨ 
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 ................... لم تصمد مساكن المصریین القدماء عبر الزمن بسبب 

 غرقھا بفیضان النیل  -٣مواد البناء المستخدمة                   - ٢ظروف البیئة الصحراویة              -١

 اآلن علي مقبرة الملكة نفرتاري تدل علي براعة المصریین القدماء  الرسوم الملونة والتي مازالت ببریقھا حتي

 في ..................

 علم الھندسة -٤النقش علي الحجر                 -٣علم الكیمیاء                   - ٢ فن النحت           -١

 ........... تشابھت المعابد الجنائزیة ومعابد اآللھة عند المصري القدیم في........... 

 انتشارھا في أنحاء مصر -٣الھدف من انشائھا          - ٢نوع المواد المستخدمة في البناء             -١

  ق . م  ٣٣٨استطاع ........... توحید اقلیم مقدونیا عام 

  أكتافیوس  - ٤فیلیب المقدوني              -٣یولیوس قیصر               -٢اإلسكندر األكبر            -١

 ...................... قبل قدوم اإلسكندر األكبر كانت مصر تحت سیطرة 

 الفرس  - ٤اإلغریق                       - ٣الھكسوس                     - ٢الروم                        -١

 ر كان المصریون القدماء علي علم بعادات ................ قبل مجئ اإلسكندر األكب 

 الرومان - ٤اإلغریق                       - ٣  الھنود                       -٢العرب                        -١

 ....................... دفن اإلسكندر األكبر في مدینة 

 بابل  - ٤روما                           - ٣اإلسكندریة                     -٢منف                         -١

 ........................ أول المناطق التي استولي علیھا اإلسكندر األكبر في مصر ھي 

 منف  - ٤        اإلسكندریة            -٣             تل الفرما           -٢            دمیاط            -١

 مجئ اإلسكندر األكبر إلي مصر حیث كانوا یعملون كـ ................. عرف المصریون عادات اإلغریق قبل 

 جنود مرتزقة  -٤   موظفین                        - ٣حرفیین مھرة               - ٢عمال زراعیین          -١



 

٩ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 ...................... أقام اإلسكندر األكبر مھرجانا ریاضیا علي الطریقة اإلغریقیة في مدینة. 

 اإلسكندریة  -٤               طیبة          - ٣                   منف          -٢      أون                  -١

 .................... یرجع تسمیة اإلسكندر األكبر بأعظم الفاتحین إلي 

 سیطرتھ علي مصر - ٤     كثرة إنشائھ للمدن    - ٣انتصاراتھ الداخلیة               -٢اتساع دولتھ             -١

 ..................... كان الھدف األكبر لإلسكندر األكبر من اإلستیالء علي مصر 

 اظھار احترامھ للمصریین - ٣ضمان الحفاظ علي قوتھ العسكریة      - ٢ تخلیص المصریین من الفرس       -١

  ظھر التفوق العسكري لإلسكندر األكبر علي الفرس ألول مرة في..................... 

 آسیا الصغري  -٤          سوریا               - ٣    فینیقیا                    - ٢                  مصر        -١

 ........................ تعرضت مصر لإلعتداءات الخارجیة قبل احتالل اآلشوریین من جھة 

 الغرب  -٤                      الشرق      - ٣            الجنوب               - ٢             الشمال           -١

 ........................... ظھرت مالمح المھارة السیاسیة والعسكریة لإلسكندر األكبر ألول مرة في 

 بالد الرافدین  -٤                  بالد اإلغریق       -٣      بالد فارس               -٢         مصر         -١

 .......................... انطلق اإلسكندر األكبر لإلستیالء علي مصر قادما من بالد 

 فینیقیا - ٤                   العراق     - ٣                 آسیا الصغري       -٢          اإلغریق         -١

 ي مصر للسیطرة علیھا اختفت نظرة المصریین لھ كمحتل بسبب ............بالرغم من اتجاه اإلسكندر األكبر إل 

 نشر الحضارة اإلغریقیة - ٣بناء مدینة اإلسكندریة                    -٢كراھیة المصریین للفرس              -١

 ...................  عمل اإلسكندر علي تدعیم صورتھ بأنھ غیر محتل للبالد من خالل 

  إنشائھ لمدینة اإلسكندریة -٣    السماح بحریة الدیانة للمصریین    -٢       اعتناقھ للدیانھ المصریة     -١

 



 

١٠ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 ...................... ا لمدینتھ الجدیدة إلي ً  یرجع اختیار اإلسكندر األكبر لقریة راقوده لتكون مقر

 قربھا من الفرس -٤كثرة المواني بھا     - ٣موقعھا علي البحر المتوسط      -٢ بعدھا عن فیضان النیل      -١

 ....................... آخر ملوك البطالمة األقویاء الملك 

 كلیوباترا السابعة -٤          ثالثبطلمیوس ال -٣بطلمیوس الرابع             - ٢بطلمیوس األول          -١

 مع نھایة حكم ..................... انتھت دولة البطالمة في مصر 

  السابعة كلیوباترا - ٤          الخامس بطلمیوس -٣            الرابع بطلمیوس - ٢         األول بطلمیوس  -١

 ...................... أصغر الوحدات اإلداریة في مصر في عھد دولة البطالمة كانت تسمي 

 كوم  - ٤              مدینة            -٣            مركز              - ٢         إقلیم              -١

 ........................ من الصناعات التي احتكرھا البطالمة في مصر صناعة 

 المنسوجات الصوفیة -٤      الحلي                -٣    الزیوت                   - ٢                العطور     -١

 .................... القیمة المستفادة من ثورات المصریین ضد البطالمة 

 العلم یبني الحضارة  - ٣            تل واجب وطني   حمقاومة الم -٢        القوة العسكریة درع الوطن     -١

 ........................ یرجع الفضل في تقسیم األسرات الفرعونیة المعروفة لنا إلي 

 بطلمیوس  -٤مانیتون                         - ٣                أرشمیدس         -٢         إقلیدس         -١

 .................... تشابھ النظام السیاسي واإلداري للحضارة البطلمیة مع النظام السیاسي للملوك الفراعنة في 

 اتخاذ اإلسكندریة عاصمة                 -٣                               التقسیمات اإلداریة المصریة            -١

 تولي اإلغریق المناصب الھامة  - ٤اللغة الرسمیة المستخدمة                                            - -٢

 .................... تمتع الصانع المصري في عصر البطالمة بالحریة في صناعة المنسوجات 

 الحریریة  - ٤الكتانیة                            -٣                      الصوفیة    - ٢                القطنیة     -١

 ..................... ساھم مانیتون بدور كبیر في جامعة اإلسكندریة في مجال 

 الكیمیاء  -٤                    التاریخ          -٣                 الطب             -٢              الھندسة      -١



 

١١ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

   كانت مصر من نصیب ................ بعد وفاة اإلسكندر األكبر 

 كلیوباترا السابعة - ٤مانیتون                    -٣بطلمیوس األول                    -٢أرشمیدس                -١

  من اشھر علماء جامعة اإلسكندریة في الھندسة..................... 

 بطلمیوس األول  - ٤           أرشمیدس       -٣                    إقلیدس         - ٢   مانیتون               -١

 ........................... أقام البطالمة معبد اإللھة إیزیس في 

 منف -٤        اإلسكندریة          -٣               إدفو                   -٢ جزیرة فیلة                 -١

 ......................... من ھجائب العالم القدیم التي أسسھا البطالمة في مصر 

 معبد إدفو -٤       مكتبة اإلسكندریة   - ٣منارة اإلسكندریة                   -٢جامعة اإلسكندریة          -١

  في عھد ......تم بناء منارة اإلسكندریة................. 

 بطلمیوس الرابع -٤بطلمیوس الثالث           -٣بطلمیوس الثاني                  -٢بطلمیوس األول            -١

 ...................... ظھرت عبادات جدیدة في عھد البطالمة مثل عبادة 

 إیزیس  - ٤سرابیس                   -٣آتون                              - ٢آمون                        -١

 استمرت الدولة البطلمیة في مصر قرابة .................. من الزمان 

 أربعة قرون  - ٤              ثالثة قرون     -٣             قرنین            -٢     قرن                   -١

  یؤكد علي .................... والمسارحإنشاء البطالمة للعدید من معابد الجمانزیوم 

 سعیھم للحفاظ علي ثقافتھم اإلغریقیة -٣حرصھم علي مزج الثقافة المصریة واإلغریقیة                     -١

 سعیھم للتقرب من الشعب المصري  -٤احترامھم للثقافة المصریة واإلغریقیة                               -٢

  عملیات التبادل التجاري علي ................اعتمد البطالمة في تسھیل 

 استخدام العمالت المعدنیة  -٣فرض الرقابة علي التجارة الداخلیة                                       -١

 انشاء مدینة اإلسكندریة  -٤فرض الرسوم علي التجارة الخارجیة                                     -٢

 اإلمبراطوریة المقدونیة بعد وفاة اإلسكندر األكبر إلي ................... یرجع السبب في تقسیم 

 طمع األسرة المالكة -٤انقطاع الحكم الوراثي      - ٣تطلع رجال السیاسة للحكم       - ٢زیادة عدد الورثة      -١

  



 

١٢ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

 ...................... یعد العامل الحاسم في انتھاء دولة البطالمة ھو 

 تدخل روما عسكریا في مصر  - ٣ثورات المصریین المتكررة                                              -١

 زیادة نفوذ حكام األقالیم  - ٤ضعف ملوك البطالمة                                                     -٢

 افسة نتیجة ...........................حافظ ملوك البطالمة األوائل علي اإلنتاج الداخلي لدولتھم من المن 

 فرض الرسوم علي التجارة الخارجیة  -٣فرض الرقابة علي األسواق الداخلیة                            -١

 اتباع نظام اإلحتكار في الصناعة  -٤استخدام العمالت المعدنیة                                        -٢

 املة علي البحر المتوسط باستیالئھا علي ........................نجحت روما في السیطرة الك 

 مصر  -٤                       فینیقیا       -٣                  سوریا     - ٢         الیونان            -١

 ........................ انقسمت اإلمبراطوریة الرومانیة بعد مقتل حاكمھا 

 نیرون -٤یولیوس قیصر                     -٣             أنطونیوس      -٢       أكتافیوس          -١

 ................... احتلن اإلسكندریة المركز الثاني بعد روما في النواحي 

 الثقافیة - ٤                   اإلجتماعیة       -٣              العسكریة       -٢            السیاسیة     -١

 ھر امتزاج الطراز المعماري الشرقي والغربي في عھد الرومان في ..................ظ 

 البوابات  - ٤أقواس النصر                       -٣              المعابد          -٢           المسارح      -١

  تناقضت سیاسة الرومان في مصر مع سیاسة البطالمة وظھر ذلك من خالل........... 

 احتكار بعض الصناعات  -٣اقامة المسارح واإلحتفاالت                                               -١

 استخدام اللغة الیونانیة كلغة رسمیة  -٤الغاء الرسوم الجمركیة علي الواردات                                   -٢

 صر أثناء حكم بطلمیوس األول علي شكل ....................ظھرت العالقات بین روما ودولة البطالمھ في م 

 تدخل عسكري  - ٤تدخل سیاسي          - ٣ود وتبادل تجاري               -٢         فرض الحمایة        -١

 ................. أصبحت روما بعد وفاة یولیوس قیصر وتقسیم امبراطوریتھ من نصیب 

 نیرون  - ٤                   كلیوباترا    - ٣                   أكتافیوس     -٢           أنطونیوس           -١

 



 

١٣ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 

  قامة أنطونیوس إلحتفاالت انتصاراتھ في مصر ............إترتب علي 

 اعالن اكتافیوس الحرب ضده - ٣انقسام اإلمبراطوریة الرومانیة                                          -١

 انقسام دولة البطالمة في مصر  - ٤اعالن الحرب علي اكتافیوس                                            -٢

 .................. ظھرت العالقات بین روما ودولة البطالمة علي شكل تدخل عسكري أثناء حكم 

  كلیوباترا السابعھ - ٤          الثالث بطلمیوس -٣               الثاني بطلمیوس -٢           األول بطلمیوس  -١

 .................. یعد اكثر الفئات التي تأثرت سلبیا بسیاسة الرومان اإلقتصادیة في مصر 

 الفالحین -٤ الصناع                          -٣التجار                       - ٢الموظفین                    -١

  للمصریین قیامھم بثورة علي ید ........................نتج عن معاملة الرومان السیئة 

 الرعاه والتجار  - ٤الصناع والفالحین              -٣الحرفیین                    -٢الرعاه والفالحین           -١

  احتلت المركز األول في نشر العلم والثقافة اثناء وقوع مصر تحت حكم الرومان مدینة................... 

 نقراطیس  - ٤منف                             -٣روما                         -٢اإلسكندریة                  -١

  حرم الرومان ................... من اإلشتراك في حكم مصر 

 اإلغریق -٤                المصریین      -٣ الیھود                       - ٢البطالمة                     -١

  استخدم الرومان اللغة ................ في الجیش 

 القبطیة -٤الالتینیة                          -٣الیونانیة                       -٢الیموطیقیة                 -١

  أصبحت مصر مزرعة لـ .............. تزود بھ روما لتوزعھ علي سكانھا 

 الشعیر  - ٤الكتان                              -٣القمح                         - ٢القطن                      -١

  كانت مدینة ................. أھم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط في عھد الرومان 

 نقراطیس - ٤ة                         اإلسكندری -٣منف                         -٢تل الفرما                  -١

  یعد ................. من المنشآت المعماریة التي أقامھا الرومان 

 منارة اإلسكندریة -٤معبد الرمسیوم               - ٣اقواس النصر               -٢مكتبة اإلسكندریة            -١

  



 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود

  قاد تیار المقاومة المصریة ضد الظلم الروماني........................ 

 الكھنة والتجار  - ٤الفرق العسكریة         -٣الرعاه والمزارعین            -٢الحرفیین والصناع      -١

 ....................... تقدمت التجارة في مصر في عصر الرومان نتیجة 

 زیادة القوة العسكریة المصریة - ٣             الغاء الجمارك علي الصادرات                    -١

 استخدام اإلغریق والمصریین في فرض األمن  - ٤                         اإلھتمام بمواني البحر المتوسط      -٢

 ...................... أثناء حكم یولیوس قیصر لروما اتسمت العالقات بین روما ودولة البطالمة بـ 

 اإلحتالل العسكري  - ٤التبادل التجاري             -٣التدخل السیاسي           -٢ العالقات الودیة              -١

 ....................... اھتم الرومان بتأمین وجودھم في مصر من خطر األعداء عن طریق 

 وضع حامیات عسكریة  - ٣                           اإلشراف المباشر إلكتافیوس                     -١

 تكوین جیش من المصریین - ٤                                      تخدام الجنود المرتزقة             اس -٢

  صادرة من مدینة .....................أصبحت سلطة القرار والحكم لمصر أثناء الحكم الروماني 

 نقراطیس  -٤اإلسكندریة                    -٣روما                           -٢منف                            -١

 ...................... استخدم الرومان في المراسالت بین الحامیات العسكریة فیال مصر اللغة 

 الالتینیة - ٤  الرومانیة                     -٣القبطیة                        - ٢الیونانیة                        -١

  

  

 

  

 

 

   



 

١٥ 
 ٠١٠٦٠٠٣٩٣٩٠ األستاذ / محمد محمود 
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 البراري. -5الحشائش.                                -4.                              الصحراء -3الغابات.                                 -2

 حٌوان ................. ٌسمً بأسم الكارٌبو. -43

 .الرنة -5الجرذان.                                  -4االبل.                            -3                       االغنام.      -2

 نبات ٌتحمل الجفاف وقسوة المناخ ..................... -44

 .النخٌل -5الزٌتون.                            -4الشربٌن.                       -3الصنوبر.                          -2

 نبات صحراوي ٌتمٌز بالقدرة علً تخزٌن المٌاه................... -45

 .الشوكً التٌن -5الزٌتون.                    -4الفلٌن.                          -3النخٌل.                           -2

 نبات صحراوي ٌتحمل الجفاف وقسوة المناخ من خالل طول جذوره ..................... -46

 التٌن الشوكً. -5الزٌتون.                    -4الصبار.                          -3.                          النخٌل -2

 الحٌوانات التً تعٌش بالصحراء ) النباتات الصحراوٌة ( ................... من اهم -47

 الطٌور الملونة. -5.                الزواحف -4القردة.                -3الفٌلة.                            -2

 هً حشائش .................... م فصل الشتاءوسرعان ما تموت بقدوحشائش عبارة عن طحالب سرٌعة النمو, تنمو فً فصل الصٌف  -47

 ) الباردة (. التندرا -5البراري.                -4االستبس ) المعتدلة (.                 -3السافانا ) الحارة (.                    -2

 من اشجار الغابات النفضٌة .................... -40

 الصنوبر. -5.                           الزان -4المطاط.                          -3الفلٌن.                        -2

 تعٌش الفٌلة فً ..................... -49

 غابات البحر المتوسط. -5                    الحشائش المعتدلة.    -4الغابات االستوائٌة.                   -3.                  الحارة الحشائش -2

 تنمو حشائش التندرا فً المناطق .................... -51

 االستوائٌة. -5.                            الباردة -4المعتدلة.                         -3الحارة.                                -2

 التً لها القدرة علً تخزٌن المٌاه .......................من النباتات الصحراوٌة  -52

 .الصبار -5الكاكاو.                     -4الزٌتون.                     -3النخٌل.                      -2

 االبل من الحٌوانات التً تعٌش فً ......................... -53

 الحشائش الباردة ) التندرا (. -5الحشائش المعتدلة) االستبس (.                -4.       الصحاري -3       الحشائش الحارة ) السافانا (.   -2

 تنمو حشائش ...................... فً االقلٌم البارد. -54

 4  السافانا. -5                 االستبس.        -4.                            التندرا -3الحلفا.                         -2
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 من العوامل المؤثرة علً تنوع النبات الطبٌعً اختالف......................... -55

 مناطق الضغط الجوي. -3زواٌة سقوط اشعة الشمس.                                              -2

 .الموقع بالنسبة لدوائر العرض -5اتجاه الرٌاح علً سطح االرض.                                         -4

 الغابات هً تجمعات شجرٌة ضخمة وكثٌفة نتٌجة .................. -56

 نوع التربة. -5تفاعل االنسان مع النبات.                 -4.                         غزارة االمطار -3ارتفاع درجةالحرارة.                         -2

 من االشجار المثمرة فً الغابات االستوائٌة .................. -57

 .الكاكاو -5الزٌتون.                              -4الماهوجنً.                                -3المطاط.                             -2

 اكمل الجدول االتً ...؟ -2س

 اهم الحٌوانات النبات ) االشجار ( الموقع االقلٌم النباتً 

 الغابات   
 االستوائٌة  

   

 غابات البحر  
 المتوسط  

   

    النفضٌةالغابات 

   الغابات     
 الصنوبرٌة  

   

 اكتب المصطلح الجغرافً ...؟ -3س

 غاباث اشجارها غطاؤها الىرقي مخروطي الشكل ................. -2 تتحمل الجفاف................غاباث اشجارها دائمت الخضرة  -1

 طحالب وحشائش سرٌعة النمو تظهر صٌفا باالقلٌم البارد ............. -5 حشائش قصيرة وليىت وتصلح كمراعي طبيعيت............... -3

 غابات كثٌفة االشجار تنمو علً جانبً دائرة االستواء.................... -7 وخريفا ..............غاباث لها اشجار تىفط اوراقها صيفا  -5

  وباتاث طبيعيت اقل حجما وكثافت وطىال مه اشجار الغاباث وتظهر مع تىاقص االمطار........................ -7

  االمطار, وتعتبر حذيقت حيىان طبيعيت ..................حشائش طىيلت تختلف في طىلها وحجمها وكثافتها حسب كميت  -8

 نباتات تتحمل الجفاف وقسو المناخ من خالل مد جذوره .......... -21 ............ارض جافت شبه خاليت مه الىباث الطبيعي  -9

 اكمل الجدول التالً ...؟ -4س

 الحٌوان النبات الموقع االقلٌم النباتً

 الحشائش الحارة 
 ) السافانا (  

   

 الحشائش المعتدلة 
 ) االستبس (  

   

 الحشائش الباردة 
 ) التندرا (   

   

 النباتات    
 الصحراوٌة 
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 نتٌجة عوامل عوامل وتدخل االنسان معا هً االخطار ........................االخطار التً تحدث  -2

 البٌئٌة. -5الرٌاح.                          -4.                           الطبٌعٌة -3المائٌة.                          -2

 ان معا فً الحاضر والمستقبل هً االخطار ..................االخطار التً لها سلبٌات فقط, وتجلب كوراث علً الطبٌعة واالنس -3

 .البٌئٌة -5               الرٌاح.           -4                   الطبٌعٌة.         -3             المائٌة.             -2

 اٌجابٌة وسلبٌة معا (.اخطار .............. لها دورا مهما فً تحقٌق التوزان االرضً ) لها جوانب  -4

 االحتباس الحراري. -5.                    الطبٌعة -4التصحر.                             -3البٌئة.                           -2

 ............... انكسار وضعف فً القشرة االرضٌة. -5

 التصحر. -5.                    الصدع -4              البركان.         -3االحتباس الحراري.                    -2

 من اسباب حدوث .................. انزالق صخور القشرة االرضٌة فوق بعضها مسببة احتكاكا علً طول خط الصدع. -6

 السٌول. -5        .                 الزالزل -4االعاصٌر.                         -3البراكٌن.                      -2

 ٌكثر حدوث الزالزل علً طول السالسل الجبلٌة االلتوائٌة فً قارتً ................ -7

 .اسٌا واوروبا -5االمرٌكتٌن.                    -4اسٌا وافرٌقٌا.                 -3اسٌا وامرٌكا الشمالٌة.                      -2

 لمنطقة الممتدة مع االخدود ..................... العظٌم.من مناطق حدوث الزالزل ا -7

 االسٌوي. -5.                     االفرٌقً -3االسترالً.                     -3االوروبً.                        -2

 فوق مستوي سطح البحر اقتالع االشجار. متر 41موجات .................... هً موجات بحرٌة زالزالٌة ٌنتج عن سدتها التً تصل الً  -0

 .تسونامً -5طوكٌو.                               -4هٌرتز.                               -3هٌروشما.                              -2

 أكملها.ٌنتج عن موجات تسونامً العدٌد من االثار الضارة مثل تدمٌر المدن ...................... ب -9

 الصحراوٌة. -5الزراعٌة.                             -5.                                  الساحلٌة -4الصناعٌة.                               -2

 ٌؤدي الضغط الشدٌد علً القشرة االرضٌة الً حدوث ......................... -21

 السٌول. -5.                         الزالزل -4االعاصٌر.                         -3   البراكٌن.                   -2

 من المناطق المحتملة لوقوع الزالزل بها المنطقة التً تحٌط بسواحل المحٌط الهادي منطقة ........... قارة اسٌا. -22

 جنوب.     -5شمال.                               -4                    .               شرق -3غرب.                                -2

 من المناطق المحتملة لوقوع الزالزل بها المنطقة التً تحٌط بسواحل المحٌط الهادي منطقة. -23

 شمال االمرٌكتٌن. -5االمرٌكتٌن.                   شرق  -4.                      غرب االمرٌكتٌن -3.                          جنوب االمرٌكتٌن -2

 من اسباب حدوث ...................... وجود مناطق ضعف فً القشرة االرضٌة. -24

 .البراكٌن -5االعاصٌر.                             -4السٌول.                            -3الجفاف.                           -2

 

 الوحدة الثانً

 الدرس التمهٌدي ) االخطار الطبٌعٌة والبٌئٌة ( + الدرس االول ) أخطار من باطن االرض (
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  % من براكٌن العالم النشطة حول سواحل المحٌط .......................76ٌتركز اكثر من  -25

 القطبً الشمالً. -5االطلنطً.                         -4.                        الهادي -3الهندي.                         -2

 تقع جزر هاواي بالمحٌط .................. -26

 القطبً الشمالً. -5االطلنطً.                         -4.                        الهادي -3الهندي.                         -2

 تحدث البراكٌن فً مناطق الضعف بالقشرة االرضٌة مثل النطاق ..................... من قارة افرٌقٌا. -27

 الغربً. -5.                        الشرقً -4الجنوبً.                         -3     الشمالً.                       -2

 من نتائج ................... زٌادة خصوبة االراضً الزراعٌة القرٌبة من مكان حدوثه. -27

 .البراكٌن -5                            االعاصٌر. -4السٌول.                            -3الزالزل.                           -2

 من االثار االٌجابٌة لحدوث البراكٌن .................... -20

 .تكون الجزر البركانٌة -5تلوث المٌاه السطحٌة.               -4تدمٌر الغطاء النباتً.                -3تدمٌر المبانً والمنشأت.              -2

 لسلبٌة لحدوث البراكٌن ....................من االثار ا -29

 .تدمٌر المبانً -5تكون الهضاب البركانٌة.               -4زٌادة خصوبة االراضً الزراعٌة.          -3تكون الجزر البركانٌة.          -2

 اوروبا علً البحر المتوسط والجزر المجاورة.من المناطق التً تحدث بها البراكٌن النطاق الذي ٌوجد فً ............. قارة  -31

 .    جنوب -5شمال.                               -4شرق.                                    -3غرب.                                -2

 ونفاذها عند نقطة ضعٌفة من القشرة االرضٌة. تحدث ................. نتٌجة تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وانفجارها -32

 .البراكٌن -5االعاصٌر.                             -4السٌول.                            -3الزالزل.                           -2

 حٌط بسواحل المحٌط ................... تعرف بحلقة النار.المنطقة التً ت

 القطبً الشمالً. -5االطلنطً.                         -4.                        الهادي -3                  الهندي.       -2

 .رٌختر_ تذكر ان من اشهر مقاٌٌس الزالزل مقٌاس                          من االخطار الباطنٌة ................. -34

 التصحر. -5االعاصٌر.                             -4الفٌضانات.                            -3.                          الزالزل -2

 ٌعد تكون  الهضاب و .................... من االثار االٌجابٌة الناتجة عن حدوث البراكٌن. -35

 االودٌة -5.                         الجزر -4المحٌطات.                       -3البحار.                             -2

 ........ و ......................ود االفرٌقً العظٌم ........التً تتعرض لها منطقة االخد )من اخطار باطن االرض ( من االخطار الطبٌعٌة -36

 التصحر واالعاصٌر. -5االنهٌارات الجلٌدٌة والسٌول.                   -4السٌول والفٌضانات.                  -3.            الزالزل والبراكٌن -2

 ........... عبار عن هزات سرٌعة تحدث فً اجزاء معٌنة من القشرة االرضٌة. -37

 البراكٌن. -5  االعاصٌر.                           -4الفٌضانات.                            -3.                          الزالزل -2

 لكل زالزل مركز تبدأ منه الهزات وتنتشر الً جمٌع االتجاهات .................... -37

 عمودٌا. -5.                           افقٌا -4مائال.                           -3رأسٌا.                           -2

 المناطق التً تبدأ منها الموجات الزلزالٌة تسمً ............................... – 30

 7 الصخور المنزلقة. -5المركز.                   -4خط االحتكاك.                    -3.                    خط الصدع -2
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 اعمال المصرٌٌن االتٌة حسب انتمائها الً العلوم الموجودة بالجدول ...؟ صنف -2س

 بناء االهرامات. -5صناعة االلوان.             -4معرفة التقوٌم الشمسً.         -3تقدٌر كمٌة المحاصٌل الزراعٌة.             -2

 معرفة مواقع النجوم و الكواكب. -0ائم الحروب.           حصر غن -7صناعة االصباغ.          -7معرفة التحنٌط.            -6

 تشخٌص االمراض وطرق عالجها.         -22        معرفة التخصصات المختلفة التً تعالج المرضً. -21تنظٌم مٌاه النٌل.         -9

 ساعة. 35تقسٌم الٌوم الً  -25      ة من االعشاب.  صناعة العقاقٌر واالدوٌ -24معرفة االشكال الهندسٌة ) المربع والمستطٌل (.       -23

 الذراع (. –قٌاس مساحة االراضً الزراعٌة عن طرٌق وحدات القٌاس ) القدم  -27معرف مواسم الزراعة.           -26

 تنظٌم المعامالت التجارٌة.          -20             .ٌوم مولده وٌوم تولٌه العرش تحقٌق تعامد الشمس مرتٌن علً وجه تمثال رمسٌس الثانً -27

 تقسٌم السنة الً ثالثة فصول تتناسب مع الدور الزراعٌة.        -32         اٌام النسئ. -31تسجٌل رواتب الموظفٌن والجنود.          -29

 انجازات المصرٌٌن فً هذا العلم                                   العلم  

 
 الفلك  

 

 
 الحساب 

 

  الهندسة 

  الطب   

  .الكٌمٌاء

 اختر االجابة الصحٌحة ...؟ -3س

 بنً المصرٌٌن القدماء مساكنهم من .................... -2

 الطوب االحمر. -5.                    الطوب اللبن -4الفخار.                  -3االحجار.                    -2

 القدماء مقابرهم من ....................بنً المصرٌٌن  -3

 الطوب االحمر. -5الطوب اللبن.                     -4الفخار.                  -3.                   االحجار -2

 اول مرحلة من المقابر التً بناها المصرٌٌن كانت عبارة عن ..................... -4

  هرم كامل. -5هرم مدرج.                    -4حجرة او حجرتٌن.                     -3         .                   حفرة -2

 ....................... هً دور للعبادة كان ٌستخدمها المصرٌون القدماء. -5

 الكهوف. -5                      المساكن.     -4.                            المعابد -3المقابر.                           -2

 من المعابد الجنائزٌة معبد ................. -6

 ابو سمبل. -5االقصر.                      -4الكرنك.                        -3.                        الرمسٌوم -2

 كان ٌتم النقش علً الحجر فً ...................... -7

 الكهوف. -5المساكن.                           -4.                            المعابد -3المقابر.                           -2

 ٌوجد معبد ..................... بالدٌر البحري غرب االقصر. -7

 الكرنك. -5الرمسٌوم.                               -3            االقصر.                   -3.                         حتشبسوت الملكة -2

 اقام الملك رمسٌس الثانً معبد ....................... -0

 الكرنك. -5.                              الرمسٌوم -3االقصر.                               -3الملكة حتشبسوت.                          -2

 ....و ............ٌٌن القدماء فً علوم ...تحقق تعامد الشمس مرتٌن فً العام علً وجه تمثال رمسٌس الثانً ٌدل علً تقدم المصر -0

 الهندسة والكٌمٌاء. -5الفلك والحساب.                 -4.                   الهندسة والفلك -3الطب والكٌمٌاء.                -2

 الوحدة الثالثة الدرس الثالث  /  الحٌاة الثقافٌة
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 دمة نشاطهم ................القدماء السنى الً ثالثة فصول لخ قسم المصرٌون -9

 .التجاري. -5التعدٌنً.                                -4.                        الزراعً -3الصناعً.                                  -2

 براعتهم فً علوم ...........................لٌال علً ٌط سر من اسر الحضارة القدٌمة ودالتحن -21

 الهندسة والكٌمٌاء. -5الفلك والحساب.                 -4الهندسة والفلك.                    -3.               الطب والكٌمٌاء -2

 .......................نجح المصرٌون القدماء فً تخلٌد براعتهم فً فنون العمارة والهندسة من خالل ............ -22

 النقش علً الحجر. -5.                    المقابر والمعابدبناء  -4الرسم علً الجدران.                  -3نحت التماثٌل.               -2

 ٌعد العامل المؤثر فً تطور بناء المقابر عند المصري القدٌم االعتقاد فً ....................... -23

 االساطٌر الدٌنٌة. -5.                  البعث والخلود -4تعدد االلهة.                      -3الثواب والعقاب.                         -2

 برع المصرٌون القدماء فً علم الحساب وتمثل ذلك فً ...................... -24

 بناء المساكن من الطوب اللبن. -5معرفة االشكال الهندسٌة.               -4       مواقع النجوم.  رفة مع -3      .  البٌع والشراءتنظٌم عملٌات  -2

 عملٌة بناء هرم الملك زوسر احدي مراحل بناء المقابر وهً المرحلة ......................... -25

 الرابع. -5.                       الثالث  -4الثانً.                          -3االولً.                   -2

 تمٌزت العلوم عند المصرٌٌن القدماء بالدقة بسبب ..................... -26

 ة.انشاء المدراس والمراكز العلمٌ -5استفادتها من الحضارات االخري.          -4     .    التجربة والبحثعلً  قائمة -3    دد انواعها ومجاالتها.   تع -2
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 الخمسٌن. -5االربعٌن.                          -4الثالثٌن.                      -3.                        العشرٌن -2
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 غرب. -5جنوب.                           -4.                         شرق -3شمال.                       -2

 مصر العتقادهم بأنه جاء لٌحررهم من االحتالل .................. رحب المصرٌون بقدوم االسكندر الً -24

 المغولً. -5البٌزنطً.                              -4.                            الفارسً -3الرومانً.                          -2

 حرص ................ علً اظهار احترامه للدٌانة المصرٌة الرضاء المصرٌٌن. -25

  ٌولٌوس قٌصر. -5               قسطنطٌن االول.     -4               االكبر.     االسكندر -3فٌللٌب الثانً.                      -2

 ق.م ودفن فً ....................... 434توفً االسكندرٌة االكبر عام  -26

 .االسكندرٌة -5   تل الفرما.                    -4سٌوة.                              -3منف.                               -2

 لقب .............. بأبن االله امون. -27

 ٌولٌوس قٌصر. -5     ٌن االول.           قسطنط -4        االكبر.           كندراالس -3      فٌللٌب الثانً.          -2

 ٌوجد معبد االله بتاح فً ................... -27

 االسكندرٌة. -5تل الفرما.                       -4سٌوة.                              -3          .                    منف -2

 االسكندر فً مصر  /  الدرس االول      الوحدة الرابعة

9 

https://www.mostafashahen.com/



 الصف االول اآلعدادى                         التراث فى التارٌخ والجغرافٌا           

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح       

 زار االسكندر االكبر مغبد االله ................ فً واحة سٌوة وقدم له القرابٌن. -20
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 معبد االله بتاح ٌوجد فً..................., بٌنما معبد االله امون ٌوجد فً ...................... -36

 .....................عرف المصرٌون عادات االغرٌق قبل مجئ االسكندر االكبر الً مصر حٌث كانوا ٌعملون ك. -37

 .مرتزقة جنود -5موظفٌن حكومٌٌن.                       -4حرفٌٌن مهرة.                    -3عمال زراعٌٌن.                            -2

 اقام االسكندر االكبر مهرجانا رٌاضٌا علً الطرٌقة االغرٌقٌة فً مدٌنة .................... -37

 االسكندرٌة. -5طٌبة.                              -4اون.                              -3                             .  منف -2

 ٌرجع تسمٌة االسكندر االكبر بأعظم الفاتحٌن الً ....................... -30

 سٌطرته علً مصر. -5كثرة انشائه المدن.                    -4                   انتصاراته الداخلٌة.      -3.                       دولته اتساع -2

 كان هدف االسكندر االكبر من استٌالئه علً مصر ........................ -39

 اظهار احترامه للمصرٌٌن. -3تخلٌص مصر من الفرس.                                   -2

 تجنٌد المصرٌٌن كجنود مرتزقة. -5.                      ته العسكرٌةضمان الحفاظ علً قو  -4
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 بطلمٌوس الثالث عشر. -5بطلمٌوس الرابع.                      -4.                    الثالثبطلمٌوس  -3بطلمٌوس االول.                    -2
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 فة االغرٌقٌة فً مصر.اقام البطالمة معاهد .................... لنشر الثقا -25
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 كانت القرٌة المصرٌة فً عهد البطالمة تسمً بأسم ................... -27
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 سمح البطالمة لالفراد بأنتاج المنسوجات ) المالبس ( من مادة ............... -33
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 الكرنك. -5االلهة اٌزٌس.                           -4.                            السرابٌوم -3               االله حورس.          -2

 .ادفوانشأ البطالمة معبد االله .............. فً  -39

 الكرنك. -5             اٌزٌس.              -4الرمسٌوم.                             -3.                        حورس -2

 انشأ البطالم معبد االلهة اٌزٌس فً................. -41
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 الصلٌبٌٌن. -5.                          البطالمة -4الرومان.                           -3الفرس.                            -2

 كانت جامعة .................. اكبر دار للعلم فً العالم القدٌم. -43
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6) Æأ îæé°ر«·  .................................Ċïودóل واîíÄâا Ů ÎÃî±įا Àº®âخ ا«éå äðãÞإ çæÌ. 

نو  ) ا       ان –ا ا و  - ا ط و ا ه - ا ط وا  (  ا
 .  اŮĊÍðÜéâ اÙâ»»ت .................................  °îæé أÆ·»ر (7

نو  ا)      ان –ا ا و  - ا ط و ا ه - ا ط وا  ( ا
 .  اŮĊïÀîéÊâ اÙâ»»ت .................................  °îæé أÆ·»ر (8

نو  ا)      ان –ا ا و  - ا ط و ا ه - ا ط وا  ( ا
  ..................................  اîðÐâر اĊèîãįو  دةاÀßâو اÁâواحðÖ°Úش  (9

ائ      ت ا� ت ا  -) ا ت ا ا  -ا ت ا -غ  ( ا
10)  Ů ÁÕ«įم وا«éغóا ĊðÀ° ä±ï  ..................................  

ائ      ت ا� ت  -) ا ت ا ا - اا ت ا - غ  ( ا
11) Ů رîðÐâا çå اعîèوأ ÎÐßâوا ¬¶«éÄâش اðÖ°  ..................................  

ائ      ت ا� ت  -) ا ت ا ا  - اا ت ا -غ  ( ا
12) Ů ċ®Ðßâا ¬ãÖ´âا ¾¶îï  ..................................  

ائ      ت ا� ت  -) ا ت ا ا  - اا ت ا -غ  ( ا
  . °æÆ îæé»ل و¶îéب اÙâ»»ت ا÷î±Ãائè«Û«Äâ«Ċð» و................................. اÇºâ»ئش °ÀÖف  (13
رة           ردة  –ا  –) ا او ( –ا  ا
  .Ů ا÷äðãÞ اâ®»رد °é±â« îæé¾را و...................... ...........اÇºâ»ئش °ÀÖف  (14
رة           ردة  –ا  –) ا او ( –ا  ا
 اäðâ«Þó اĊâ¾±Öį اÂ®±Ã÷« îæé°Ů  ĊªðÛ¾â و ................................. اÇºâ»ئش °ÀÖف  (15
  Ů . رات«ßâا ÎÃرة      أوا ردة  –ا  –) ا او ( –ا  ا
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  .................................. Ů واÁÖâ÷ن واîÃóد واîæéâر واÍâ®»ع اĊãðÜâاÁâراف و°ðÖش  (16

رة      ئش ا ائ  –) ا ت ا� ئش ا  –ا ت ا ا (  –ا  غ
17) Ů ĊèÀâان اîðش حðÖï  .................................. 

ائ       ت ا� را  – ا�ئش  –ئش ا  –) ا  (ئش ا
18) Ċéðâ ةÀðÊÞ ئش«Çح ĊðÆ«įم وا«éغóا «íðãÕ {À°  .................................. 

ائ       ت ا� را  – ا�ئش  –ئش ا  –) ا  (ئش ا
19) ĊãïîÏ ئش«Çح  ĊðÖð®Ï انîðح Ċßï¾ح À®±Ö°و .................................. 

ائ       ت ا� را  – ا�ئش  –ئش ا  –) ا  (ئش ا
20) ÀðÊßâا ÚðÊâا áÊÛ لø¼ îæé° ، îæéâا ĊÖïÀÃ ئش«Çوح ¬â«ºÏ  .................................. 

ائ       ت ا� را  – ا�ئش  –ئش ا  –) ا  (ئش ا
21) áõزان اÀ·âل واîÕîâوا Ů شðÖ° ċ±âت ا«èاîðºâا çå  ..................................  

رة )        ئش ا ئش ا  -ا ردة  -ا ئش ا ر -ا  (  يا
22) áæº° ů رة¾ßâا «íâ ċ±âا ĊïاوÀºÊâت ا«°«®éâا çå ف«Ü·âا  ..................................  

ه –ا  –) ا            و ( – ا  ا
23) ê«ðįا çïÁ½° ů رة¾ßâا «íâ ċ±âا ĊïاوÀºÊâت ا«°«®éâا çå  ..................................  

نو  ا)     ه  - ا و  وا ر ا ا -ا وا  –ا  (  و ا
 ..................................  °ß»س اÁâ÷زل Ö±å Âðï«ßæ¾دة çå أÀíÆه» ðßå»س (24

ل – )            ( ا – ر – ا
25) {æÄ° ĊðâاÁâز ĊïÀº ت«¶îå زل ح¾وث÷Áâا çÕ µ±éï  .................................. 

 ( اص –  –  – )            
26) çå À´vأ ÁvÀ±ï 75  ٪Îðºįا áاحîÃ لîح ĊÐÇéâا äâ«Öâا çðvاÀ çå  ..................................  

ي            دي  –) ا  ا (  – ا�ط –ا
27) Îðºįا áاحîÄ Îðº° ċ±âا ĊßÐéįدي  ا«íâفاÀÖ°  ـ.................................. 

ا)         ظ –  ا ع ا ظ – ا ود ا ر – ا�خ  (  ا
28) À´wï ċ°ر«Þ Ů Ċðائî±â÷ا Ċðã®·âا áÃøÄâل اîÏ ů زل÷Áâح¾وث ا  ..................................  

 أورو وأ ا (  –أ وأورو  –أ وأورو  –) آ وأ      
 . çå ا³ñ»ر اĊð«·ïõ اçÕ Ċ·°«éâ ح¾وث اÀ®âاîw° ¾Öï  .................................çðvن (29

ر     ت و) ا ت  –ا ت وا ر –ا ب ا ل ( ا�ود – وا  وا
  ....... ........................... اçåċßïÀÛó اÐ¼ó»ر اĊðÖð®Ðâ اÀÖ±° ċ±âض ĊßÐéå «íâ اó¼¾ود  (30

ا   �زل وا ت  –) ا ل وا ل  –ا رات ا وا ص –ا�  (ا وا�
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  [ : 
ً

يخث  [ الت
1)  äïîß±âاċÄæÇâت  ا«Õإ¾ا çåيÀÊįا äãÕ Ů äï¾ßâا  .................................. 

ك            ب  –ا  –) ا رة  –ا  (ا
2) äãÕ لø¼ çå ء«å¾ßâن اîïÀÊįع ا«Ð±Ãا  .................................áðéâا ê«ðå äðÓé°  . 

ك            ب  –) ا ء  –ا  ( ا –ا
3) äãÕ Ů ء«å¾ßâا çðïÀÊįم ا¾ß° ů áðâت د«åاÀهóا  ..................................  

ب  –ا  –) ا            ك  –ا  (ا
4) ïŮ çðïÀÊįم ا¾ß° ů لîíâا îل أ«´æ° ل¾  .................................. 

ش             ك  -) ا  ( ا –ا  -ا
5)  äï¾ßâي اÀÊįا {éçå ëéwÄå  .............................  ( ب ا  -ا  -ا م  -ا خ  (ا

6) ¾«Öįوا À«ßįا äï¾ßâي اÀÊįا {é çå  .............................  

ب ا  -ا  -ا )           م  -ا خ  (ا
7)  ĊãحÀįا{âوóا Ů ¯ã´æ° ĊðèîÕÀÜâا ÀÊå Ů À«ßįر اîÐ° áاحÀå çå .............. .................  

ة         ا رج  –) ا ا م ا ة  –ا م ا ( –ا  ا
8)  ÀÊå Ů À«ßįر اîÐ° áاحÀå çå Ċ´â«´âا ĊãحÀįاŮ ¯ã´æ° ĊðèîÕÀÜâا ..................... ..........  

ة         ا رج  –) ا ا م ا ة  –ا م ا ( –ا  ا
9)  ĊãحÀįاĊðè«´âا Ů ¯ã´æ° ĊðèîÕÀÜâا ÀÊå Ů À«ßįر اîÐ° áاحÀå çå .................. .............  

ة         ا رج –) ا ا م ا ة  – ا م ا ( –ا  ا
10)  ĊãحÀįة اÀð¼óاŮ ¯ã´æ° ĊðèîÕÀÜâا ÀÊå Ů À«ßįر اîÐ° áاحÀå çå ............... ...............  

ة         ا رج  –) ا ا م ا ة  –ا م ا (  –ا  ا
11)  ¾®Öå Àï¾â« تîÄ®Ç±يحÀº®âا  ÀÊÞóب اÀغ¾«Öâا çå .................................. .   

ئ            ا� ( – ا –ا  – ) ا
 . ÀÊæ اçå .................................Ċæï¾ßâ اÖį»¾ اÀÊÞó واàèÀwâ و  áأÖå®æÃ î®¾ا  (12

ئ            ا� ( – ا –ا  – ) ا
 . ÀÊæ اĊæï¾ßâاé·â»ئçå  ĊïÁ اÖį»¾.................................  أÖåëå«Þ®¾ اîðÄåÀâم اâذى  (13

ث –ر ا  – ) أ ا�ول         ا ( –  ا  أ ا
14) Ċwãįة اÀ®ßå ¾Ö°  ...................... ن«éÜâإ¾اع ا á´æ° ċ±âا À«ßįا çåيÀÊįا  äï¾ßâا 

ت    .  Ů اů äÃÀâ اâ·¾ران   ح  (  -رى  -  -)   أ

15) {âî°  À®vóر ا¾éwÃõا çÃ Ů îوه äwºâا  ................................êÀæÕ çå .   

� – ا)            ( ا – ا�ر – ا
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16) äده«ß±Õ÷ ر¾éwÃ÷« نîïÀÊįرح¬ ا  äرهÀºðâ ء«¶ ëè«لø±ا÷ح çå  .................................. 

و)           ر – ا و – ا  ( ا – ا
17)  áæÕ .................................Ů  á®Þ ĊÞÁ°Àå دîé·v ÀÊåءċ·å . ر¾éwÃõا 

ن)             و س – ا  ( ا – ا�غ – ا
18) ¢è«¶Àíå À®vóر ا¾éwÃõم ا«Þأ  ¾®Öå Ů ĊðßïÀغõا ĊßïÀÐâا ů............ ...................Úéæ .  

ن          رس  -) ا� آ ن  -ا�  ح (  -ا� آ  ا� 
  . واحîðÃ Ċة وÞ¾م ëâ اÀßâاŮ çð.......... .......................اéwÃõ¾ر اÖå À®vó®¾  زار (19

ن          رس  -) ا� آ ن  -ا�  ح (  -ا� آ  ا� 
20)  Ůî° À®vóر ا¾éwÃõم ا«Õ323 ق.م وĊéï¾å Ů çÛد  .................................   

ف            ر  –)   ة (  –ط  –ا�
 .  ................................. اÖ¬ðÊè çå ÀÊå ¯è«v À®vó¾ وÛ»ة اéwÃõ¾ر  (21

س ا�ول         س  –)   ا ا (  –ن  –أر
22)  ĊãحÀå ة وا÷زده»ر°®¾أîßâا  Ċâو¾âĊį«Ð®âا ¾íÕ ذéå  .................................. 

س ا�ول      ث  – )  ا  –س ا  (ا ا  –س ا
23) ¾íÕ ذéå ĊðæãÐ®âا Ċâو¾ãâ ر«ðíè÷ا ä³ ÚÖÍâا ĊãحÀå أ¾®°  .................................. 

س ا�ول      ث  – )  ا  –س ا  (ا ا  –س ا
24) ¯è«v  ÚÖÌ ĊãحÀåو Ċâر دو«ðíèاĊį«Ð®âا ÀÊÕ Ċï«íè {±ح  .................................. 

س ا�ول      ث  – )  ا  –س ا  (ا ا  –س ا
25) Ċéï¾å ¯è«v  .................................âع ا«ÖÆإ ÁvÀåÍºĊð±Äéðãðíâرة ا« . 

ر             ( اط - ر -رو  -) ا�
26) ů Ċį«Ð®âا ¾æ±Õا  ................................. Ċæíįص¬ ا«éįا {âî° ŮŮ . دø®âا 

ن)            و س – ا  ( ا – ا�غ – ا
 . ĊÙãv رø®ãâ ĊðæÃد.................................  اĊÙãâ اĊį«Ð®âاÃ±½¾م  (27

ط           �  –ا  –) ا  ا (  –ا
28) Ċéï¾å ÀÊå Ů Ċį«Ð®âا «íå«Þأ ċ±âن ا¾įا çå  .................................. 

ف           ر  -)    (  -اط  -ا�
29) »ïر«±âا Ů Ċïر¾éwÃõا ĊÖå«¶ ء«æãÕ ÀíÆأ çå  ..................................  

س            س  -ن  -) إ  أر (  -أر
30) ĊÃ¾éíâا Ů Ċïر¾éwÃõا ĊÖå«¶ ء«æãÕ ÀíÆأ çå  ..................................  

ن          س  –)  س  –إ  س ا�ول ( –أر
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31)   Ċïر¾éwÃõا ĊÖå«¶ ء«æãÕ ÀíÆأ çå îÜÐâن اîè«Þ ¬ص»ح îوه ............... ...................  

ن          س  –)  س  –إ  س ا�ول ( –أر
32) ¾íÕ Ů Ċïر¾éwÃõا Ċ®±wå ¾ððÇ° ä°  .................................. 

ر ا�       ا ( -ا ا  -س ا�ول  -) ا�  س ا
 ..................................  ÀÛøâاد »è±»جÝ®Ï اĊį«Ð®â ا÷ح±w»ر وîºæÃا  (33

ت        ت ا –) ا ت ا  – ا ت ا –ا  ( ا
34) ñا ¾®Öå Ċį«Ð®âم ا«ÞةأÀïÁ¶ Ů ÂïÁïإ Ċíâ  .................................. 

ر  –إد  – )             ف (  –ا�
 ..................................  Ů حîرس ëاÖå Ċį«Ð®â®¾ اâõ أÞ»م (35

ر  –إد  – )             ف ( –ا�
 íÕ Ů¾ اĊį«Ð®â وهÀí  ................................. çð µïÁå ċت Õ®»دةظ (36

  ĊïÀÊįا Ċè«ï¾âوا ĊðßïÀغõا Ċè«ï¾âرس    . ا ن  -ح  -)   (ا  -أ

37) Ċè«ï¾âج اÁå ¾Ö م«Þأ ) ÂðاÀÃ (  Ċį«Ð®âا ) مîðاÀÄâا ( ¾®ÖåŮ éï¾å Ċ........................  . 

ر  –إد  – )             ف ( –ا�
38)  «íÄÃأ ċ±âا äï¾ßâا äâ«Öâئ¬ ا«·Õ çåĊį«Ð®âا  .................................. 

ر )       ر  – ا� ر  –رة ا�   إد (  – ا�
39)  ä°ء¾®âا Ů ¾íÕ Ů Ċïر¾éwÃõرة ا«éå ء«é  ..................................  

س ا�ول       ث  – اس  –)  ا ( –س ا  س ا
  ..................................  اéwÃõ¾رä°¾íÕ Ů Ċï ا÷í±è»ء é çå»ء éå»رة  (40

س ا�ول       ث  – اس  –)  ا (  –س ا  س ا
41) ĊãحÀå á´æ° ................... ....... ĊãحÀįا{âوóا ÀÊå ů Ċðè«åوÀâا ĊïرîÏاÀ®åõة اÀÐðÃ çå . 

د       ت ا � � -) ا ي ا� خ ا (  -ا  ض -ل ا  ا
42) ĊãحÀå á´æ° .............. ............ÀÊå ů Ċðè«åوÀâا ĊïرîÏاÀ®åõة اÀÐðÃ çå Ċðè«´âا ĊãحÀįا . 

د       ت ا � ي  -) ا �ل ا خ ا ( -ا  ض -ا�  ا
43) ĊãحÀå á´æ° .................... ...... ĊãحÀįاĊ´â«´âا ÀÊå ů Ċðè«åوÀâا ĊïرîÏاÀ®åõة اÀÐðÃ çå . 

د       ت ا � ي  -) ا �ل ا خ  -ا  ض -ا� ديا  ( ا�
44)  á±ßå ¾Ö ............................Ċðãأه ¢Àح «åت رو¾íÆ . 

ر ا� )          س - ا� س - س  – أ  ( أ
45)  {âî° ............................ äÄßâإدارة اċÀÙâا çå õاĊïرîÏاÀ®å  . Ċðè«åوÀâا 

ر ا� )         س - ا� س - س  – أ  ( أ
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46) ä°  äðÄß°õاĊïرîÏاÀ®å  ²ðح Ċðè«åوÀâا {âî° ............................ äÄßâإدارة اċÞÀÇâا  . 

ر ا� )         س - ا� س - س  – أ  ( أ
 . ĊvÀÖå Ů أîð±vم اĊïÀº®â.................................  أص®ÀÊå ¯º و÷Ċï روÊ±è« Ċðè«å»ر (47

س  -س   -ا ا )         س ( -أ  أ
48) ÀÙâا áاحîÄâا ů ĊïÀº®âم اîð±vأ ĊvÀÖå ¯³¾دحø®â Ċð  ................................. . 

ن  - ) ا           اق ( -  -ا  ا
 . çå ا÷À±Æاك Ů حÀÊå äw .................................  حÀم اÀâوå»ن (49

د  –ا  –) ا             (ا�غ  –ا
50) ĊÙãâن ا«åوÀâم ا¾½±Ãد.................................  اø®ãâ ĊðæÃر ĊÙâ ـv . 

ط           �  –ا  –) ا  ا ( –ا
51) ĊÙãâن ا«åوÀâم ا¾½±Ãا  .................................ð·âا ŮÎßÛ ش . 

ط           �  –ا  –) ا  ا (  –ا
52) ãÊح Ċß®Ï ¯ ................................. ËÖ ůزات«ð±å÷ائ¬ . اÀÍâا ËÖ ÔÛد çå îÜÖâ«v 

ن)            و د – ا�غ – ا  ( ا – ا
53) Ċß®Ï ¯è«v  .................................ċãðãÞ «ðãÖâا Úظ»ئîâا Ôðæ¶ اîâî°د و¾Öâا . 

ن)            و د – ا�غ – ا  ( ا – ا
54)  Ċß®Ï ¯è«v ................................. Ċðè«åوÀâدارة اõا çå ĊªðÃ Ċãå«Öå نîßãï. 

ن)            و د – ا�غ – ا  ( ا – ا
55) Ċß®Ï ¯ãÊح ................................. ËÖ ů اîãÊزاتح«ð±å÷ن . ا«åوÀâا çå äíÀß° Ċ·ð±è 

ن)            و د – ا�غ – ا  ( ا – ا
 .ن اċè«´â اøðįدي اÀßâ اÀâوå»ن î´ .................................¾Ì Ůرة  اîïÀÊįن Þ»م (56

د)      ة وا � ةا – ا ر – وا ة وا اد – ا ة وا  ( ا
57) â ĊÕرÁå ÀÊå ¯º®ـأص  .................................«íè«wÃ ů ëÕزî±â «åرو ë ودÁ°  . 

ن  –ا  –ا  )             ( ا –ا
58) Ċéï¾å ¯è«v  ................................. رى«·° ÁvÀå äأهŮ ÎÃî±įا Àº®âق اÀÆ. 

ر             (اط - ر -رو  -) ا�
59) ¯ã±اح Ċïر¾éwÃ÷ا  ¾Ö ċè«´âا ÁvÀįا ...............................Ů ĊÛ«ß´âوا äãÖâن اîéÛ ÀÇè . 

ر             (اط - ر -رو  -) ا�
60)  çå ¾ÖïآتÇéįن ا«åوÀâا «íå«Þأ ċ±âا Ċïر«æÖįا  ..................................  

ت ا       اس  – ) ا ت –ا أ ا رح ا  (    – وا
 



 اإلعدادي األولالصف                        المبدع في المراجعة النهائية                      

01118294814                                                                              01555562088   

 

  النبات الطبيعي والحيوان البري الدرس الثالث :    : الوحدة األولي

 يتوقف نوع النبات الطبيعي علي ما يلي عدا ....................... -1

 تباين درجات الحرارة ( -   كمية الرياح -نوع الضغط الجوي   -)كمية األمطار   

 من أشجار الغابات االستوائية ........................ -2

 الزان ( -    الماهوجنى -الصفصاف      -)السنط     

 تعيش القطط والسناجب في الغابات .................... -3

 البحر المتوسط ( -االستوائية   -    النفضية -الصنوبرية   )

 النفضية .....................من أشجار الغابات  -4

 الصنوبر( -المطاط     -الفلين     -   الزان)

 تنمو حشائش التندرا في المناطق .................... -5

 المعتدلة الباردة ( -        المعتدلة الباردة -الحارة       -)الباردة     

 من أشجار غابات البحر المتوسط ...................... -6

 الكاكاو( -     الزيتون -الماهوجني      -)المطاط     

 ................. القارات تنمو حشائش اإلستبس في  -7

 غرب( -   وسط-جنوب     -)شمال   

 من النباتات الصحراوية التي لها القدرة على تحمل الجفاف ................... -8

 (النخيل -الكاكاو        -الماهوجني       -)السنط      

 تتميز أشجار الغابات الصنوبرية بأنها ......................... -9

 شوكية( -     مخروطية الشكل -تنفض أوراقها      -)متشابكة األغصان    

 تنمو حشائش السافانا في المناطق ........................ -10

 الباردة( -المعتدلة      -الحارة      -)القطبية    

 التي تتحمل الجفاف .................. من النباتات -11

 الزيتون( -الكاكاو    -   الصبار -)الفلين    

 تعيش الزواحف في إقليم .................... -12

 الحشائش الباردة( -التندرا     -الغابات الصنوبرية      -     الغابات االستوائية)

 ......................تقل األمطار في إقليم السافانا كلما بعدنا عن  -13

 مدار السرطان( -      دائرة االستواء -الدائرة القطبية     -)مدار الجدى   
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 األخطار الطبيعية والبيئيةالوحدة الثانية:                     

 ين"أخطار من باطن األرض " الزالزل والبراكالدرس األول :         

 طبيعي ال دخل لإلنسان بها..................... من األخطار التي تحدث بسبب -1

 االحتباس الحراري( -حرائق الغابات        -التصحر      -     الزالزل)

 هزات أرضية سريعة ومتالحقة تنتاب القشرة األرضية ................... -2

 (الزالزل -االنهيارات الجليدية      -األعاصير      -)البراكين      

 ال مركز تنتشر منه الهزات إلى جميع االتجاهات .....................لكل زلز -3

 عمودًيا( -جانبًيا       -أفقًيا       -)رأسًيا     

 ُتعرف مناطق انكسار وضعف القشرة األرضية ب........................ -4

 االخدود( -      الصدع -االنهيار          -)التشقق     

 تعرًضا لحدوث الزالزل بقارة افريقيا مناطق .................أكثر المناطق  -5

 سواحل المحيط الهندي( -      األخاديد -الجبال األلتوائية    -)ممتدة مع جبال األلب  

 انزالق صخور القشرة األرضية فوق بعضها يؤدي إلى حدوث.................... -6

 ( الزالزل -الجليدية     االنهيارات  -األعاصير      -)البراكين      

 ُتعد .......................من األخطار التي من باطن األرض  -7

 االحتباس الحراري( -      البراكين -حرائق الغابات     -)التصحر     

 ُتعرف المنطقة المحيطة بسواحل المحيط ............. بحلقة النار -8

 قطبي الشمالي(ال-الهندي      -األطلنطي       -    الهادي)

 تسونامي كلمة أصلها .................... -9

 (ياباني -عربي       -فرنسي       -)إنجليزي       

 تصنف الزالزل حسب ....................... -10

 أماكن حدوثها( -سرعتها       -زمنها     -     قوة تدميرها)

 يامن أشهر مناطق حدوث الزالزل والبراكين ..............آس -11

 غرب( -      شرق -جنوب       -)شمال    

 جزر هاواي من أهم مراكز ..................   -12

 االنهيارات الجليدية( -األعاصير       -الزالزل     -       البراكين)

 تكثر الزالزل في السالسل الجبلية االلتوائية في قارتي آسيا و............. -13

 (أوربا -استراليا        -أمريكا الجنوبية        -)افريقيا       

 زيادة خصوبة تربة األراضي الزراعية من نتائج ................ -14

 االنهيارات الجليدية( -      البراكين -الزالزل          -)األعاصير       
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 الحياة الثقافية والفكرية               الدرس الثالث :

 الفنون( - العمارة    -)العلم                                    
 

 كان المحور األساسي في تفوق المصري القديم في كافة العلوم واآلداب الى .................. -1

 جميع ما سبق( -الجمود      -التقليد        -     اإلبداع)

 دماء بالعلوم المختلفة والتي قامت على أساس .......................أهتم المصريون الق -2

 التدقيق( -   البحث والتجربة -التعليم بالمدارس     -)التلقي من الكهنة      

 .........................أطلق المصريون القدماء علي األيام الخمس األخيرة  -3

 (أيام النسيئ -أيام الحصاد     -أيام الفيضان      -)ايم البذر     

 قَسم المصري القديم العام إلى ................... فصول زراعية لتتناسب مع فصول الزراعة -4

 خمس( -أربعة      -     ثالثة -)اثنان     

 استخدم المصري القديم ..................في قياس مساحة األرض الزراعية  -5

 القيراط( -      القدم -الفدان      -)المتر     

معرفة المصريون القدماء لبعض األشكال مثل المربع والمستطيل يدل علي تقدم المصريون في  -6

..... 

 الفلك( -الكيمياء      -      الهندسة  -)الطب       

 كانت من أهم المهن التي نالت تقدير واحترام المصري القديم ................. -7

 الفلك( -الكيمياء      -الهندسة        -     الطب  )

 اهتمام المصري القديم بتحنيط جثث الموتى يدل على تأثرهم ب.................. -8

 الوحدانية( -     البعث والخلود -الثواب والعقاب      -)تعدد األلهة      

 .................. صناعة استفاد المصري القديم من علم الكيمياء في -9

 (جميع ما سبق  -العقاقير      -األصباغ     -)األلوان    

 قام المصري القديم ببناء المساكن من الطوب اللبن لذلك تميزت المساكن ب................ -10

 جمال مبانيها( -تناسق أشكالها    -بقائها لفترات طويلة    -    عدم مقاومة ظروف المناخ)

 القديمة معبد ..................... من أهم المعابد الجنائزية في مصر -11

 أبو سمبل( -األقصر     -الكرنك      -     الرامسيوم) 

 من أهم معابد األلهه عند  المصريين القدماء ................... -12

 دندرة( -حتشبسوت      -   الكرنك   -)الرامسيوم       

صالبة الصخور المستخدمة برع المصريون القدماء فيها بالرغم من من الفنون التي  -13

.............. 

 الكاركاتير( -النقش       -الرسم على الجدران      -    النحت )

الرسم من الفنون التي خصصت للمقابر وُتعد مقبرة الملكة ................ أجمل المقابر  -14

 المصرية 

 إياح حتب( -حتشبسوت       -    نفرتاري  -)كليوباترا     
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 مصر بين البطالمة والرومانالوحد الرابعة :               

 اإلسكندر في مصرالدرس األول :                 

 ..........ق.م وهـــو في سن  336تولى "اإلســــكنـدر" الحكم عام  -1

 الخمسين ( –االربعين  –الثالثين  – العشرين)                         

 الحكم خلفا لوالدة الملك ............. تولى االسكندر االكبر -2

 قسطنطين االول ( –بطلميوس االول  – فيليب المقدونى –) يوليوس قيصر  

 دفن االسكندر االكبر فى مدينة ..............  -3

 سيوة ( – االسكندرية –طيبة  –)منف 

 غزا ............... معظم اجزاء العالم لذلك سمى باعظم الفاتحين -4

 قسطنطين االول ( – االسكندر المقدونى –فيليب المقدونى  –) يوليوس قيصر 

 نشأ االسكندر االكبر فى اقليم مقدونيا بشمال بالد ................ -5

 الحجاز ( –اليونان  –الشام  –)العراق 

 اقام االسكندر مدينة .......... لتكون مركز لنشر الحضارة االغريقية  -6

 سيوة ( – االسكندرية –طيبة  –)منف 

 زار االسكندر معبد االلة ............. واقام فيه مهرجانا رياضيا -7

 (بتاح  –رع  –اتون  –)امون 

 زار االسكندر معبد االله ............ وقدم له القرابين  -8

 بتاح ( –رع  –اتون  – امون)

 عمل ............. كجنود مرتزقة قبل مجئ االسكندر االكبر الى مصر  -9

 العرب ( –الشوام  – االغريق –)الرومان 

 قبل مجئ االسكندر حكم مصر ............... -10

 ( كل ماسبق –االشوريين  –ين يالليب – الفرس)

 نجح االسكندر االكبر فى القضاء على تمرد المدن ............... -11

 الفارسية ( –العراقية  – االغريقية –)الرومانية 

 نجح االسكندر فى محاربة ال........... وهزمهم فى اسيا الصغري  -12

 الرومان ( –االغريق  – الفرس –)الروم 

 كان هدف االسكندر من احتالل مصر هو هدف .............. -13

 ( اقتصادى –اجتماعي  –عسكري  –)سياسي 

 سيحررهم من احتالل الـ.......... يين باالسكندر النهم اعتقدوا انهرحب المصر -14

 الرومان ( –االغريق  – الفرس –)الروم 
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 البطالمة حكم الدرس الثاني:                  مصر تحت

 اختر االجابة الصحيحة مما بين االقواس 

 كانت مصر من نصيب .............. بعد وفاة االسكندر االكبر  -1

 كليوباترا السابعة ( –مانيتون  –ارشميدس  – بطلميوس االول)

 من اشهر علماء جامعة االسكندرية فى الهندسة ............. -2

 بطلميوس االول ( –ارشميدس  – اقليدس –)مانيتون 

 اقام البطالمة معبد االلهة ايزيس فى ................ -3

 منف ( –االسكندرية  –ادفو  – جزيرة فيلة)

 البطالمة .............من عجائب العالم القديم التى اسسها  -4

 معبد ادفو ( –مكتبة االسكندرية  – منارة االسكندرية –)جامعة االسكندرية 

 تم االنتهاء من بناء منارة االسكندرية فى عهد ............. -5

 بطلميوس الرابع ( – بطلميوس الثالث –بطلميوس  –)بطلميوس االول 

 منذ عهد ................. تبدأ مرحلة الضعف ثم االنهيار للدولة البطلمية -6

 ( بطلميوس الرابع –بطلميوس الثالث  – الثاني بطلميوس –)بطلميوس االول 

 كانت مدينة .............. مركز اشعاع الحضارة الهيلنسيتية  -7

 نقراطيس ( –بيزنطة  –روما  –االسكندرية )

 من المدن التى اقامها البطالمة فى مصر مدينة ............ -7

 ( نقراطيس –بيزنطة  –روما  –)االسكندرية 
 من اشهر علماء جامعة االسكندرية فى مجال التاريخ ........... -8

 بطلميوس االول ( –ارشميدس  –اقليدس  – مانيتون)

 تم تشييد جامعة االسكندرية فى عهد ................ -9
 بطلميوس الرابع ( –بطلميوس الثالث  – الثاني بطلميوس – بطلميوس االول)

ظهرت عبادة االلهة ............. فى عهد البطالمة وهى مزيج من بين الديانة المصرية القديمة  -10

 واالغريقية 

 (سرابيس  –بتاح  –امون  –)حورس 
 قام البطالمة بتشييد معبد االله حورس فى .............  -11

 جزيرة فيلة ( – ادفو –االسكندرية  –)منف 
 اقام البطالمة معبد ............... لعبادة االلهة سرابيس  -12

 (السرابيوم  –فيلية  –ادفو  –)الكرنك 
 اعترف البطالمة بالديانة الـ........... ديانا رسميا للبالد  -13

 الفارسية ( – المصرية –الرومانية  –)اليونانية 
 اعتمد البطالمة على ........... فى ادارة شئون البالد  -14

 المصريين ( –الفرس  – االغريق –)الرومان 
 استخدم البطالمة اللغة ال.............. كلغة رسمية للبالد  -15

 المصرية ( –االغريقية  – اليونانية –)الرومانية 
 يعد ............ اخر ملوك الدولة البطلمية  -16

 بطلميوس الرابع ( – كليوباترا السابعة – الثالث  بطلميوس –)بطلميوس االول 
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 رومانالحكم مصر تحت        :              لثالدرس الثا

  حرم الرومان ............ من االشتراك فى حكم مصر -1

 االغريق ( –اليهود  –البطالمة  – المصريين)

 استخدم الرومان اللغة ............ فى الجيش  -2
 القبطية ( –الالتينية  –اليونانية  –)الديموطيقية 

 اصبحت مصر مزرعة لـ..... تزود به روما لتوزعة على سكانها  -3
 الشعير ( –الكتان  – القمح –)القطن 

 كانت مدينة ............... اهم مركز تجاري فى شرق البحر المتوسط فى عهد الرومان  -4

 نقراطيس ( – االسكندرية –منف  –)الفرما 

 يعد ............... من المنشأت المعمارية التى اقامها الرومان  -5

 منارة االسكندرية ( –معبد الرمسيوم  – اقواس النصر –)مكتبة االسكندرية 

 تمثل مرحلة ........... المرحلة الثانية من سيطرة االمبراطورية الرومانية على مصر  -6

 التدخل السياسي ( – فرض الحماية –االحتالل العسكري  –)العالقات الودية 

 ق.م علي السواحل الغربية لبالد ........31حدثت معركة اكتيوم البحرية  -7

 العراق ( –بونت  –اليونان  –)النوبة                                                                                

 اصبحت مصر والية رومانية بانتصار .............. فى معركة اكتيوم البحرية  -8

 ( اكنافيوس –انطونيوس  –يوليوس قيصر  –)كليوباترا السابعة 

 بنيت المعابد فى عهد الرومان على الطراز الـ..........  -9

 البطلمى ( – االغريقى والمصري –المصري والرومانى  –)االغريقي والرومانى 

  احتلت مدينة االسكندرية المركز الـ............ فى نشر الحضارة -10

 الرابع ( –الثالث  – الثانى –)االول                                                                                  

 احتل الـ........... الطبقة العليا فى المجتمع المصري فى عهد الرومان   -11

 المصريين ( –اليهود  – الرومان –)االغريق 

 قسم الرومان مصر الى ............. اقسام  -12

 ست ( –خمس  –اربع  – ثالث)

 ارتفعت مكانة مدينة الـ......... كميناء تجاري فى عهد الرومان  -13

 نقراطيس ( – االسكندرية –منف  –)الفرما 
 حصلة طبقة ال.......... على امتيازات نتيجة تقربهم من المستعمر  -14

 المصريين ( – اليهود –الرومان  –)االغريق 
 ات المصريين ضد الرومان ..........ور من اشهر ث -15

 ثورة الجنود ( – ثورة الرعاة الفالحين –ثورة الشعب المصري  –)الثورة االجتماعية 
 استخدم الرومان اللغة ال........... كلغة رسمية فى البالد  -16

 القبطية ( –الالتينية  – اليونانية –)الديموطيقية 
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